PRAVIDLA SOUTĚŽE HERBAL ESSENCES na internetové adrese
HERBALESSENCES.JENPROZENY.CZ

Tímto stanovujeme pravidla kreativní soutěže HERBAL ESSENCES (dále jen HE) pořádané
společnostmi MAFRA, a.s., IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11,
15000 Praha 5 – Smíchov, zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328 a Procter &
Gamble – Rakona s.r.o., IČO: 14801396, DIČ CZ14801396, sídlo: Ottova 402, Rakovník II, 269 01
Rakovník, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 93623.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. 1.
Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v soutěži HE na internetové adrese
herbalessences.jenprozeny.cz organizované Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).
1. 2.
Pořadatelem soutěže je společnost MAFRA, a.s., IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, se
sídlem Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 – Smíchov, zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 1328 a Procter & Gamble – Rakona s.r.o., IČO: 14801396, DIČ CZ14801396, sídlo: Ottova
402, Rakovník II, 269 01 Rakovník, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 93623 (dále
společně jen „Pořadatel“).
1. 3.
Tyto podmínky účasti v soutěži HE (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky
dostupné na https://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze, s tím, že je-li určité
ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení
v Podmínkách přednost.
1. 4.
Zkratky a termíny označené v Podmínkách velkým písmenem mají stejný význam jako ve
Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI
2. 1.

Výherce vylosuje Pořadatel dne 19. 6. 2019.

2. 2.
Hlavní výhrou v soutěži poukaz v hodnotě 10 000 Kč na nákup v drogerii ROSSMANN
(platnost 6 měsíců) a balíček produktů Herbal Essences v hodnotě 436 Kč. Počet hlavních výher je
stanoven na 1 (jedna). Vedlejší výhrou je balíček produktů Herbal Essences v hodnotě 436 Kč. Počet
vedlejších výher je stanoven na 20 (dvacet) ks.
2. 3.

Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

2. 4.
Hlavní výhra bude předána (realizována) do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, a to na
základě předem sjednaného termínu poskytnutého Pořadatelem. Vedlejší výhry budou odeslány
nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení soutěže, na náklady Pořadatele.
2. 5.
V případě, že se výherce hlavní výhry ve sjednaném termínu pro předání (realizaci) výhry
nedostaví, výhra bez nároku propadá. V případě, že si výherce vedlejší výhry výhru nepřevezme,
bude po dobu 60 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá.

3. JAK SE ZÚČASTNIT
3. 1.
Účastník musí zakoupit alespoň jeden ks produktu HERBAL ESSENCES bio:renew v drogérii
ROSSMANN v období 9. 5. – 4. 6. 2019 (včetně) a kopii daňového dokladu (účtenky) zaslat jako
obrázek, či fotografii prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webového stránce
http://herbalessences.jenprozeny.cz, společně se svými kontaktními údaji a to v termínu od 9. 5.,
00:00 do 14. 6. 2019, 24:00.

3. 2.
Účastník se zavazuje předložit a nahrát pouze vlastní, originální účtenku. Každé další použití
jedné a té samé účtenky bude považováno za neplatné.
3. 3.
Příspěvky, které nesplňují výše uvedené zadání nebo jsou v rozporu s Podmínkami či
Všeobecnými podmínkami pro soutěže, nebudou zařazeny do soutěže.

4. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ
4. 1.
Jména výherců (ve formátu jméno, příjmení, město) budou uveřejněna nejpozději do 14 dnů
po skončení soutěže na adrese http://herbalessences.jenprozeny.cz a na adrese
http://www.jenprozeny.cz v rubrice Soutěže, v sekci Výherci soutěží.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5. 1.
Správcem osobních údajů je: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, se sídlem
Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 – Smíchov, zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1328

5. 2.

Příjemce osobních údajů:

Hostingová služba SuperNetwork, s.r.o., IČO: 25492063, se sídlem Stráž nad Nisou,
Bilejova 407, PSČ 463 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, sp. zn. C 20771.
Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.

5. 3.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, rok narození, adresa bydliště, e-mail, IP adresa
zařízení, z níž byl formulář odeslán, a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů
(dále jen „Osobní údaje“).
5. 4.
Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů
a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a
informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese
https://casopisy.mafra.cz/zoou-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-soutezi.

V Praze dne 1. 5. 2019

